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Geef Gambia een betere toekomst 

Montfoort, februari 2015 
 
Betreft:  Jaarverslag van 2014 
 
In de eerste plaats danken wij iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 
onze projecten. Het zijn er te veel om op te noemen. Een ieder heeft zijn steentje bijgedragen aan 
het verwezenlijken van onze doelstelling en uitvoering van de projecten in 2014. 
 
Er is veel gebeurd dit jaar in de goede zin van het woord. Naast het werk aan de projecten voor de 
scholen, hebben we nog het nodige extra kunnen doen voor de kinderen en volwassen in Gambia. 
 
We hebben weer op de lentemarkt in Montfoort gestaan, daar zijn veel van onze batik doeken en 
andere Gambia producten verkocht en hebben we de naamsbekendheid van “Geef Gambia een 
betere toekomst” kunnen uitbreiden. In het najaar hebben we in samenwerking met het Dasra 
Center (zij hebben de kosten voor de marktkraam betaald) op de evenementen markt gestaan in 
Montfoort. Daar hebben we naast de Gambia producten, grote bolchrysanten verkocht. Plus een 
extra bijdrage voor onze projecten, vanuit het Dasra Center voor elke nieuwe deelnemer, die we 
hebben kunnen inschrijven voor de yogalessen. 
 
We waren wederom uitgenodigd om mee te werken aan de Kunstroute in Linschoten, welke dit jaar 
samen viel met de burendag. Er was veel te doen op het plein voor de Brede Vaart en mede door het 
prachtige weer, veel belangstelling. Dit heeft ons een mooie bijdrage opgeleverd voor de projecten in 
Gambia, met dank aan de organisatie en extra dank aan Studio Lagedijk die de volledige kosten van 
deze dag voor haar rekening nam. In-Flow heeft ook van de deelnemers aan haar yogalessen 
regelmatig een vrijwillige bijdrage voor onze projecten kunnen doneren. Ook heeft In-Flow 
Yogaweekenden in de Ardennen gegeven en van elke deelnemer € 10 aan de vereniging gedoneerd.  
Samen met Nico van Asdonck hebben we voor een project op Bali en onze projecten, een 
Sponsordiner georganiseerd in de TOL in Linschoten, dit was met recht een succes te noemen. In 
totaal waren er tegen de 50 mensen op afgekomen, inclusief de mensen van de workshop Indisch 
koken. Wij konden mooi van deze inkomsten extra dozen voor de gehandicapten en het ziekenhuis 
op de container zetten. 
U ziet: Ook wij als bestuur hebben niet stil gezeten om de kas te spekken, maar alles staat of valt met 
uw deelname en uw stortingen aan de vereniging. 
 
In februari  hebben we bij de Sinchu Nurseryschool na veel overleggen, uiteindelijk toestemming 
gekregen om de muur om de school af te bouwen.  Dit is dan ook tot grote tevredenheid  van 
iedereen, gelukt. De school is nu omsloten door een muur. Naast de veiligheid is dit ook een 
verbetering van de hygiëne omdat er geen schapen en geiten meer rond de school kunnen komen. 
Ook is het onkruid vrij houden eenvoudiger, waardoor de aanwezigheid van insecten( malariamug) 
sterk verminderd. 
 
Verschillende fondsen en filantropische instellingen hebben we benaderd voor een bijdrage aan onze 
schoolprojecten in Gambia. Dit is voor een deel gelukt voor we in februari en november weer naar 
Gambia gingen. Maar soms moet je geluk hebben en komen er mensen om de hoek die ons heel 
graag willen helpen met een project . Door deze extra gift van Sandmere Holding konden we in 
december het hele project Sutusinjang voltooien en hebben we voor alle drie de scholen veel 
lesmateriaal kunnen inkopen.  De dank voor deze gift is dan ook erg groot. 
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Bij de Sutusinjang school was de hoogste prioriteit het opknappen van de toiletgebouwen en het 
schilderwerk van binnen en buiten had een grondige onderhoudsbuurt nodig.  
Het hele werkverslag kunt u nalezen op de site www.geefvoorgambia.nl en op de weblog 
http://jenfingambia.waarbenjij.nu/#ad-image-121449824.  
Er zijn ook spontane prachtige momenten geweest in 2014. Bijvoorbeeld onze oproep voor extra 
medische handschoenen wegens het Ebola virus. Daarop is fantastisch gereageerd door Oostveen 
Medical BV uit Wilnis. Zij stelden per direct 10.000 handschoenen beschikbaar. Als je daarna een 
belletje doet naar België om te vragen of dit met spoed naar Gambia kan, dan staan de dozen binnen 
een week in Banjul op het vliegveld klaar voor de kraamklinieken van Marie Joof. Hiermee konden de 
levens van de vrouwen en hun baby's worden gered. Ook hier moeten we weer dankbaar zijn voor de 
samenwerking met andere hulporganisaties, zoals Baobab Charity Organization van Brigitte 
Jonckheere. 
Zo zie je maar, dat met samenwerking alles kan, als we onze schouders en geloof in ons kunnen, 
eronder zetten. Maar dit kan niet zonder uw steun. Al is het maar een “like" op Facebook, want ook 
daar spreekt waardering uit en verspreidt onze doelstelling onder velen. 
 
Dit hebben we bereikt in 2014: 
Februari:  De muur van de Sinchu school is afgerond 
Februari:  Extra les materiaal kunnen uitdelen op de beide scholen, Old Yundum en Sinchu.  
Maart:   Eerste grote gipszending naar het Africmed Hospital 

Van een School voor speciaal middelbaar beroepsonderwijs hebben we een grote 
zending handgereedschap naar diverse ambachtslieden kunnen verzenden. 

April:  Loopkrukken, braces en overig medisch materiaal verzonden naar werkplaats 
gehandicapten 

Juli:   Tweede en derde gipszending naar Africmed Hospital 
Augustus:        Lesmaterialen geschonken door een school vanuit ons netwerk 
September: Medische handschoenen via Brussel Airlines  
Oktober: Veel dozen met hulpgoederen voor projecten verzonden.  Deze hebben we zelf later 

in december weggebracht naar de diverse instellingen 
November: Start van de werkzaamheden Sutusinjang 
December: De afronding van het gehele project Sutusinjang 
Naast deze, hebben we het afgelopen jaar nog 4 zendingen aan hulpgoederen, zoals speelgoed, 
kleding en lesmaterialen met de container verzonden naar Gambia.   
 
Tijdens onze bezoeken aan Gambia hebben we veel extra's kunnen doen voor de scholen en direct 
aan gezinnen, door het aanbieden van het aan ons meegegeven kinderkleding. Ook ter plaatse 
hebben we uit eigen middelen steun geboden, bij het door geldgebrek niet kunnen afmaken van een 
studie, gehandicapten helpen met wat kleingeld of door rijst voor ze te kopen. Bij een ander kopen 
we weer de batik in voor een eerlijke prijs, zodat de hele compound daarvan kan meeprofiteren. 
 
Door de vele donaties en giften hebben we een goed jaar achter de rug. We hebben veel kunnen 
doen volgens de doelstelling van onze vereniging “Geef Gambia een betere toekomst”. 
Onze dank daarvoor gaat uit naar: 

• Particuliere eenmalige, maar ook vaste donateurs 
• Dasra Center (Power Yoga) 
• Olijfje het Groene Hart 
• Stichting de Ziekenfondsbode 

• Sandmere Holding 

• Stichting Mundo Crastino Meliori 
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• Vrienden van Gambia 

• Oostveen Medical BV 

• Werkgroep Urgenta 

• Baobab Charity Organization van Brigitte Jonckheere (Brussel Airlines) 
• En vele andere spontane giften in geld of goederen 

Elk geldbedrag komt ten goede aan onze projecten in Gambia. Inzicht in de inkomsten geven wij in 
een uitgebreid financieel verslag van alle cijfers over het boekjaar 2014. Dit kunt u lezen op de 
website, www.geefvoorgambia.nl , waar u de PDF bestanden kunt downloaden.  
 
Tot slot kijken we vooruit naar 2015. 
We starten 2015 met de Sinchu Nursery School om daar de speelplaats met speeltoestellen te 
realiseren voor de kinderen en het opzetten van een Mothergarden.  
 
Drie jaar geleden hebben we de Old Yundum school opgeknapt en daar willen we wat onderhoud aan 
meubilair en schilderwerk (laten) uitvoeren. Jaarlijks willen we de scholen ondersteunen met 
lesmateriaal . 
 
Natuurlijk gaan we door met het versturen van hulpgoederen voor kinderen, gehandicapten en 
(kraam)klinieken.  Daarvoor zullen de kosten dit jaar verder oplopen door de toenemende vraag 
vanuit Gambia. Het vele aan ons aangeboden materiaal hier in Nederland zullen we reduceren tot 
hetgeen uit deze noodkreten aan ons gevraagd wordt. Dit om de kosten van het versturen in de hand 
te houden. Ook kunnen we zo langzaam aan in Gambia, buiten de medische hulpgoederen, alles 
kopen en daarmee helpen we direct de economie van Gambia vooruit. 
 
Als min of meer nieuw project in 2015-2016 willen we helpen met het (her) inrichten van de 
revalidatieruimte in het Royal Victoria Teaching Hospital (RVTH) in Banjul, wat onder leiding staat van 
revalidatiearts Dr. Samba Bah te verbeteren.  Denkt u hiermee te kunnen helpen, omdat u 
bijvoorbeeld aan materialen kunt komen voor revalidatie, neem dan a.u.b. contact met ons op. 
 
Ons eerstvolgende bezoek aan Gambia zal waarschijnlijk in het najaar van 2015 zijn.   
Het project voor de speeltuin en mothergarden vraagt nog wat voorbereiding. We moeten meer 
informatie ophalen over tuinieren in Afrika en een plan maken voor de tuin. Mocht u of iemand uit 
uw netwerk, kennis hebben van tuinieren in Afrika, neem ook dan a.u.b. contact met ons op. 
 
Heeft u nog vragen over bovenstaande of anderzijds, dan kunt u ons bereiken via ons mailadres 
info@geefvoorgambia.nl of indien gewenst een afspraak maken voor een mondelinge toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bestuur “Geef Gambia een betere toekomst” 
Fred, Joke, Gerhard, Debbie 
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